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ATA N° 07/ 2012 (Ordinária) 

Aos 13 (treze) dias do mês de março de 2012, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa Legislativa para mais uma  

Sessão Ordinária do ano de 2012. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor Presidente 

declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”.  Após o senhor 

Presidente convida o 1º secretário para que faça a leitura da ata 06/2012, da Sessão Ordinária do dia 

06/03/2012, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente chama os vereadores para 

fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos e informa que o vereador José 

Rodolfo de Brum não se faz presente motivo estar de licença nojo. O senhor Presidente passa os 

trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta 

o senhor presidente, colegas vereadores e a rádio 87.9. Recebeu ligação de pessoas que pedem um 

quebra-molas na Rua Juvenal Garcia, após o término do asfalto, pois os carros cruzam a 140 km/h, se 

tornando perigoso para crianças e demais pessoas. Fala que pedra-cupim é difícil conseguir frear, e 

que se coloque placas com distância de 50 metros indicando o quebra-molas. Diz que com uma carga 

de pedra faz. Fala que tem lugar que é proibido quebra-molas, mas só assim para botar respeito. Ano 

passado foi ao Mato Grosso, e pra lá tem pardal, só que não funciona, o que funciona é quebra-

molas, pois se entra rápido estraga o carro embaixo, e aí dói no bolso e a pessoa respeita. Fala que 

agora o trecho pertence ao município, não mais ao estado, fica fácil arrumar. Fala que os moradores 

atrás da prefeitura lhe pediram, e já falaram com o prefeito e o secretário do Meio Ambiente, para 

recolher os pneus, pois não conseguem dormir devido aos mosquitos. Diz que o secretário pediu que 

fosse feito leilão e não foi feito. Falou com o secretário interino, Serginho, que tem um bueiro em 

frente a cooperativa quem vai ao seu Valdir, que caiu a boca e está entrando terra, se não tirar vai 

trancar. Ficou triste e os vereadores também, pois teve a feira em Não Me Toque onde foi transporte 

do município e os vereadores não foram convidados. Diz que para o prefeito não existe vereadores. 

Só lembra quando é pra votar projetos e aí diz que os vereadores que estão trancando. Isso ele 

lembra. Fala que lá a senadora Ana Amélia Lemos perguntou por que não tinha vereadores do Capão 

do Cipó, e outros deputados, também perguntaram, segundo o vereador Diego soube. Diz que algo 

não está correndo do mesmo jeito. Está preocupado com a água, pois no assentamento Nova 

Esperança estão sem água, o poço está pronto, mas não organizaram a rede de luz. Diz que as 

pessoas falaram que vão pegar e quebrar os canos, de tão bravas que estão. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO 

DE BRUM (PP): Licença nojo. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 
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Cumprimenta aos presentes, colegas e aos ouvintes da 87.9. Comenta sobre a falta do colega 

Rodolfo, devido ao falecimento de sua mãe, e fala que estava em Santo Ângelo quando soube, e só 

retornou a tarde. Fala que só quando a pessoa passa por esse momento, para saber o quanto é difícil. 

Registra seus sentimentos ao Rodolfo e toda família. Sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi 

comemorado sexta-feira, diz que foi um grande evento, onde as mulheres participaram em peso, e 

que estava muito bom, apesar do imenso calor no CTG. Diz que pessoas perguntaram por que não no 

ginásio, assim como sua pessoa também questionou, onde foi falado sobre o transtorno de levar tudo 

para lá, mas que da próxima vez será lá. Fala que tinha em torno de trezentas mulheres. Comenta a 

presença dos colegas Erico e Antonio. Parabeniza a assistência social pela organização. Parabeniza 

a Ângela, da EMATER, que por motivo de força maior a EMATER não participou, porém a Ângela 

ajudou desde o início, juntamente com o secretário Dário e a Marciana, coordenadora do CRAS. Diz 

que  a mulher cipoense merece, independente de sigla partidária, a valorização. Diz que a mulher 

ainda não sabe o tamanho do poder que tem. Diz que várias pessoas do Carovi se queixaram, e nem 

sabe quem é o motorista da linha, e nem é culpa dele, mas se queixaram que era para o ônibus sair 

as quatro e meia, só que saiu quinze pras cinco, e cinco pras cinco o ônibus já estava no Carovi. Fala 

que essas pessoas se assustaram com a velocidade. Fala que foi um erro da administração, pois 

tinha que ter um transporte só para trazer essas mulheres, e que o motorista também tinha outro 

horário para cumprir. Pede mais atenção, pois assim não contentou ambas as partes. Tem em mãos, 

declaração de mulheres que encaminharam ofício, no Dia da Mulher, ao prefeito Froner, onde teve 

reunião com quinze mulheres dos assentamentos solicitando mais atenção por parte do Executivo 

com relação a água, cestas básicas, horas-máquina, entre outros. Onde o prefeito se comprometeu 

de até essa terça estar iniciando o auxílio, o que não aconteceu. Fala que essas mulheres se 

reuniram com o prefeito, ficou registrado em ata, e só querem que ele assuma o que cumpriu. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PMDB): Cumprimenta o 

público presente e os colegas vereadores. Deixa seus sentimentos ao colega Rodolfo. Tem um 

abaixo-assinado dos areieiros, sobre a má condição da estrada, a qual foi pedido várias vezes para 

arrumar. Falou com o prefeito, o qual ficou de mandar arrumar e não mandou. Fala que os areieiros 

se reuniram com o prefeito, semana passada, e o mesmo disse que não sabia de nada. Diz que 

pegou a assinatura dos areieiros e que se o prefeito não mandar arrumar vai pagar do próprio bolso e 

por no jornal, e  vai entregar de um por um o motivo do prefeito não mandar fazer. Diz que hoje o 

Serginho esteve lá, e disse que essa semana não promete de fazer, mas semana que vem, com 

certeza. Vai dar crédito ao Serginho. Diz que já foram três vezes até o Oremo e não descem até lá 

embaixo, até parece que tem um fantasma. Fala que eles querem que empedrem as entradas de suas 

casas. Diz que o prefeito faltou com a verdade quando disse que as casas dos areieiros foi ele que 

conseguiu. Pede que ele prove o contrário. Pede que chame o deputado Marco Alba pra inaugurar as 

casas pra ver o deputado dizer quem conseguiu. Fala que quem conseguiu as casas foi ele 
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juntamente com o vice, Elso Engleitner. Diz que pediram nove casas pro senhor responsável pela 

habitação, e ele disse que nove não poderia, somente dez. Falou a ele que dez é melhor ainda, e que 

foi nove pros areieiros e o prefeito conseguiu três casas em cima do projeto deles. Quer deixar mais 

uma vez bem claro que não foi o prefeito, e não adianta mentir, que o povo sabe. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta os presentes, os 

colegas, a esposa do Dr. Gustavo, que foi nomeada professora na escola Julio Biasi. Diz que o projeto 

foi especial de primeira e hoje temos a professora. Deixa votos de pesar pelo falecimento da mãe do 

colega e companheiro Jose Rodolfo de Brum e toda família. Como falou a colega Regina quando toca 

na família é somente aí que se sente. Diz que no dia quinze, próxima quinta-feira, a escola Vilma 

Batista do Nascimento Veiga, do Entre Rios, completa cinquenta e cinco anos. Convida a comunidade 

do Entre Rios, as autoridades para, a partir das três e meia da tarde, saborear um coquetel. Participou 

de grande mateada na escola Julio Biasi, pelos sessenta e cinco anos da escola. Estava o senhor 

prefeito, secretário Henrique Nascimento, o secretário de Agricultura. Comenta  que só estava os dois 

secretários. Faz apelo ao Executivo que convide os secretários para participar de encontro quando é 

do município. Parabeniza a grande festa no CTG, estava quente mesmo, e acredita que teria mais de 

trezentas pessoas. Foi um grande encontro e parabeniza o CRAS, assistência social, administração. 

Esteve olhando as estradas dos assentamentos, acompanhando o Serginho, onde está sendo feito os 

trabalhos no Nova Esperança. Fala que está trabalhando no Entre Rios, uma retro escavadeira 

fazendo bebedouros, o qual parabeniza a secretaria. Neste final de semana passou no Passo da 

Areia e se deparou com a ponte que o vereador Jaques fala muito. Diz que tem uma foto no celular, a 

qual irá passar ao prefeito, pois ficou indignado com a situação da ponte, podendo até ser interditada. 

Já levou ao conhecimento do Serginho, e se o prefeito não quiser ir olhar irá mostrar a foto. Sobre os 

abrigos escolares no assentamento Nova Esperança, já repassou as secretarias competentes para 

providências. Parabeniza a administração pela visita que fizeram à escola do Entre Rios, onde será 

instalada internet. Recebeu um telefonema do motorista Joãozinho, do Rincão dos Vargas, 

parabenizando a Secretaria de Obras pelo belo serviço na estrada passando em frente a casa da 

vereadora, no Passo da Areia. Sobre as cestas básicas diz que se o recurso já está aqui e tem que 

fazer a doação, ou estão esperando que o povo se revolte? Se é para o povo, tem que dar ao povo. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Cumprimenta aos presentes, aos colegas vereadores e em especial aos ouvintes da Cipoense.  Deixa 

votos de pesar ao colega Rodolfo, que perdeu sua mãe no domingo. Pede uma moção de pesar a 

família. Fala no evento das mulheres no CTG, sexta-feira passada, e parabeniza o CRAS, assistência 

social, a colega vereadora que faz parte do Conselho da Mulher, e ajudou organizar, a EMATER, e 

principalmente as mulheres que participaram, pois era pra elas. Foi muito bem vindo à elas e ficaram 

alegres com o evento. Esteve sábado passado na mateada no colégio,  e já dá as boas-vindas a 

professora, comemorando sessenta e quatro anos a escola Julio Biasi. Parabeniza professores, 
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funcionários, alunos e pais por essa data. Diz que domingo foi encerramento do campeonato de 

futebol sete no município, onde parabeniza todas as equipes que participaram, inclusive a parte 

feminina que fez excelente jogo. Sobre a Secretaria de Obras, em nome do Clodomiro e do seu 

Cardoso, agradece pelos serviços na comunidade. Sobre a troca de lâmpada do Sabela, está pronta, 

e parabeniza o Elisandro que fez o serviço, muito bem feito. Sobre A Voz do Campo, a excursão foi 

sexta-feira pra Não Me toque, e o programa foi sábado através da Verdes Pampas. Diz que estava os 

deputado Ernani, Jerônimo, Afonso Hann e tinha palestra com a senadora Ana Amélia, para tratar 

com gerentes de cooperativas e agricultores sobre a preocupação com a seca no município. Foi 

bastante comentado o nome dos vereadores sobre a preocupação que estão com a seca para os 

pequenos agricultores. Pede a Secretaria de Obras que faça patrolamento na estrada do Betinho 

Bender e no Rosalino Cortes, no Passo do Tibúrcio. Pede roçada na parada de ônibus ao lado da 

Brigada Militar e no Bairro Santo Antonio. Pede um bebedouro, no Passo do Tibúrcio, na localidade do 

seu Francisco da Silva Souto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR 

CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta os colegas e os presentes. Dá os parabéns ao 

encontro, que alguns vereadores estiveram presentes na sexta-feira, do Dia Internacional da Mulher. 

Cabe ressaltar e agradecer aos órgãos que organizaram o evento, como  EMATER, CRAS, PIM, 

Conselho Tutelar, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, e demais, pelo excelente evento. 

Acima de tudo o que mais chama atenção é a participação das mulheres, onde se mobilizaram para lá 

ouvir palestras.  Sempre defendeu que o pequeno agricultor deve se organizar e está chegando a 

hora de ter aqui no município o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Diz que estamos perdendo 

benefícios por participar e ter a sede em Santiago. Infelizmente é a realidade. Diz que o argumento de 

não se ter condições de termos aqui não é verdade, pois em Itacurubi a muito tempo tem.  Diz que 

são muitos produtores que contribuem com o sindicato de Santiago, só que os benefícios não 

retornam. Em conversa com a funcionária da EMATER, calcularam que chega a três mil reais o 

repasse que cabe aos produtores daqui. Diz que os benefícios ficam mais fáceis de trabalhar a 

exemplo de cartas de aptidão, auxílios-maternidade e aposentadorias que não precisa dar viagem a 

Santiago. Acha que a prefeitura, EMATER e Agricultura tem que organizar esse movimento junto com 

os pequenos  produtores. Diz que tramita nesta Casa o projeto de desconto do pagamento de IPTU 

2012, e pede atenção principalmente da comunidade urbana, pois estão travando um embate nessa 

questão. Diz que a câmara defende um desconto maior. Explica que o município quer dar um 

desconto de vinte e quatro por cento para quem pagar a vista e cinco por cento para quem parcelar. 

Diz que a câmara defende que deve ser o mesmo desconto do ano passado, devido a crise. Manter 

os trinta e dois por cento a vista e doze por cento a prazo. Por que defendem isso? Diz que por que 

vivemos uma crise e não é o momento de aumentarmos os impostos dos munícipes, e sim, reduzir. 

Cabe a comunidade, também, vir participar, pois a câmara está fazendo a sua parte. Acha que o 

Executivo fez um cálculo errado nesse sentido, pois não viu a crise que estamos vivendo. Diz que 
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quem mora na cidade depende do interior, pois recebe recursos de lá. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O vereador fez uso de seu tempo de 

liderança, junto com o tempo de cinco minutos. Cumprimenta os presentes, o novo secretário de 

Obras, Serginho, demais colegas, ouvintes da 87.9 e a nova professora, esposa do Dr. Gustavo. Diz 

que é bom que a professora tenha sido chamada e espera que os  outros que passaram no concurso 

tenham o mesmo privilégio, pois torce por todos. Concorda com o colega com a emenda colocada, 

pois foi um ano difícil que os produtores rurais enfrentaram e ainda enfrentam, devido a estiagem. Diz 

que é justo que esse ano a administração municipal tenha o bom senso de manter o desconto do ano 

passado. Tem certeza que quem ganha é a comunidade cipoense, e os vereadores estão fazendo sua 

parte. Diz que é uma preocupação de todos os vereadores a estiagem, que afetou os pequenos 

produtores e vê morosidade na distribuição de cestas básicas. Diz que hoje recebeu várias ligações 

do Carovi, de pessoas que se inscreveram e não houve a liberação. Acha que deve haver um 

empenho maior da administração e da Secretaria de Assistência Social, pois quem está precisando é 

quem perdeu tudo e não tem condições de ir ao mercado comprar uma cesta básica, sendo que veio 

dinheiro para isso. Acha que está faltando levantarem um pouquinho da cadeira e fazer a nossa parte,  

e é o mínimo que a comunidade espera. Diz que como legisladores estão para defender os interesses 

da comunidade. Espera que durante essa semana resolvam esse problema de cestas básicas. Faz 

reivindicação de abertura e encascalhamento da rua sentido ao senhor Neomir Alcântara. É um 

pedido de moradores que querem construir ali. Hoje passou ao Serginho, o qual diz que agora é tudo 

com ele. Diz que o que não foi feito antes querem que faça numa semana, mas tem certeza que o 

Serginho com apenas trinta dias irá fazer. Passou o pedido ao Serginho sobre o pontilhão, que todos 

os colegas falaram, e hoje foi no Ademir  e está precisando. Sabe que já foi encaminhado licitação da 

madeira e em breve deve estar saindo no Passo da Areia. Diz que ali é uma mão única e deveriam 

repartir com dois canteiros. Diz que o Ademir lhe pediu para dizer da felicidade deles, pois a água já 

chegou e em breve chegará para outros no Passo da Areia. Fala da iluminação em frente a rua 

Antonio Garcia dos Santos, dos moradores das casinhas populares, que estão no escuro, e, também, 

um abrigo escolar que vários vereadores já reivindicaram, pois as crianças ficam no tempo e no sol 

esperando o transporte escolar. Já colocou ao secretário de Educação o interesse das famílias nesse 

abrigo escolar. Pede outro abrigo escolar em frente ao seu Ronaldo, perto do seu Jota Becker, pois 

seu filho fica no sol e na chuva. Diz ao secretário de Obras que fica feliz, pois é um dos que vem aqui 

olhar o que os vereadores reivindicam de ambos os partidos. Fala que a estrada do seu João Macedo, 

passando pela Agropan está precisando reparo, o qual lhe telefonaram pedindo. Pede abrigo escolar 

na entrada da Granja Real, o qual já passou ao secretário de Educação. Pede um abrigo para o seu 

Dirceu, antes do seu Edeber Ramos.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta os presentes, colegas vereadores, e aos ouvintes da 87.9. 

Parabeniza a chegada da nossa nova colega professora, que sinta-se a vontade aqui dando suas 
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aulas e pode contar com o legislativo que é a favor, sempre, do educandário. Cumprimenta os demais 

colegas, a exemplo do Clodomiro, presidente da AFUMCACI, e também, temos outra entidade 

valorosa que veio para defender o funcionalismo, que é o Sindicato. Deixa o convite para que se 

associem ao Sindicato e a AFUMCACI. Pede moção de pesar a mãe do colega Rodolfo, falecida dia 

onze. Solidariza-se com o falecimento de Manoel Alves da Silva, o ‘Manoel da Ponte’ que todos 

conheciam e faleceu dia oito. Parabeniza a final do campeonato municipal de futebol sete, no último 

domingo, onde saiu campeão o Real Madrid, e vice o Sport Clube Capão do Cipó. Em nome deles 

parabeniza todas as dez equipes. Parabeniza o aniversário de sessenta e quatro anos da escola Julio 

Biasi, no sábado. Traz duas indicações para que seja delimitado os bairros de nossa cidade, assim 

como as localidades do interior, com seus respectivos nomes. Diz que os nomes de bairros até hoje 

são conhecidos só por apelido, pois não tem nada legalizado. Pede, novamente, pois agora é o 

momento após a chuva, que sejam esparramadas as pedras lá dos Palmeiros, e passe o rolo. Pede 

que seja reparada a iluminação da Vila do Carovi, inclusive em frente ao senhor Mauro Cortes, e que 

do salão até a casa dele seja colocado o mínimo quatro luminárias para as pessoas que transitam a 

noite. Pede limpeza e roçada no cemitério municipal. Pede patrolamento e roçada na rua conhecida 

como Governador Leonel Brizola, a qual já adotaram o nome, e o projeto está tramitando na Casa e 

tem certeza que os colegas irão aprovar. Diz que o secretário lhe prometeu que essa semana irá 

fazer. Pede patrolamento após o asfalto na Rua Rufino Garcia dos Santos. Diz que quem vai para o 

Neomir tem uma sarjeta atorando a estrada e não cruza carro pequeno e maquinários. Diz ao 

Serginho que é fácil de fazer. Sobre a reunião que as mulheres tiveram com o prefeito, estava 

presente junto com o Jaques, e pede que lhe cobrem e cobrem dessas mulheres, número de quinze, 

se o prefeito não disse que essas cestas básicas iriam ser entregues a partir de terça-feira, hoje, e 

não foi. Vê os vereadores cobrando isso, inclusive os da situação, então diz ao colega Sergio que não 

vão chamar o prefeito de mentiroso, mas que faltou com a verdade, novamente. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que sexta-feira não compareceu 

no CTG, no Dia da Mulher, pois estava em Santiago acompanhando o deputado Marcon. Diz ao 

colega Ibanez que é uma piada isso das cestas básicas, pois pegou o carro e foi buscar as mulheres 

do assentamento, assim como o Jairo buscou e disse que perguntou pro prefeito onde ele estava, e o 

prefeito disse que estava no município, mas no interior. Diz que falou para o prefeito que se ele não 

viesse as mulheres falaram que iriam posar dentro da prefeitura. Diz que elas queriam vir de ônibus, 

mas não conseguiram transporte. Diz que veio quarenta mil reais pra cesta básica, que deu 

quinhentos e dezenove cestas, ao preço de setenta e nove reais, que dá pra dois meses e quer ver 

depois. Diz que dos cinquenta e um mil que veio, seis mil foi tirado pra comprar diesel pro caminhão 

do estado. Ligou pro Galvão, ele mandou o caminhão do estado com motorista, pra puxar água. Diz 

que o município não tirou um centavo dos cofres pra comprar nem diesel. Disse pro prefeito, na 
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presença das mulheres e do Jairo, que o prefeito não fez nada pro município, pois nem diesel deu. Diz 

que seis mil dá pra compra bastante cesta básica, e o restante pra compra caixa d’água. Diz que não 

sabe onde isso vai parar. Diz que o prefeito chegou a uma da tarde e ficaram até as três e meia e não 

foi resolvido nada. Teve que sair no assentamento, voltou e ainda estavam ali. Só falam no estado, 

mas onde está o nosso dinheiro pra ajudar a pequena propriedade? Diz que eles queriam hora de 

globe e mais aveia pra pastagem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada PP: 

Licença nojo. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Sobre a comemoração 

do Dia Internacional da Mulher, esqueceu de falar que o Conselho Municipal da Mulher estava 

presente, participou ,desta vez e pode falar na pessoa da presidente, Maria Tramontina, na pessoa da 

Adelaide e na sua pessoa, que é membro do conselho. Diz que o conselho sempre busca os direitos 

das mulheres, e sempre estarão a disposição de fazer o que a lei ampara. Diz ao colega Antonio que 

a estrada que cruza em frente a sua casa está ficando muito boa. Ressalta o que o colega Ibanez 

disse que o secretário interino da secretaria de Obras, em pouco tempo está mais pra apagar 

incêndio, pois assumiu a Agricultura e equilibrou as coisas, agora vai nas Obras. Diz que se o 

Executivo achar que ele pode ficar mais, que fique até o final dessa administração. Diz que lhe 

preocupa muito a água no município, pois tudo indica que essa administração não vai estar presente o 

ano que vem, mas ainda tem nove meses para tomar conta. A sua preocupação é em que projeto 

essa administração trabalha pra tentar resolve o problema da água.  Diz que temos ainda nove meses 

e o orçamento desse ano é quase doze milhões, pra um município de três mil e quinhentas pessoas, o 

que dá pra fazer muita coisa, sem falar dos recursos federais e estaduais que estão vindo para os 

município atingidos pela seca. Diz que os vereadores devem prestar atenção no que o Executivo está 

tomando de providências. Boas vindas a nova professora. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Fala que o ano que vem só Deus e o povo 

sabe quem estará a frente da administração municipal. Recebeu ofício do deputado Ernani Polo e diz 

a sua comunidade do Entre Rios, a qual solicitou o empenho dele sobre o sinal da OI, onde o 

deputado disse que já remeteu ofício para OI e parabeniza-o por essa atitude. Diz que não viu nada 

de recurso, nem do governo do estado, que prometeu trigo e não chegou, prometeu milho e tem que 

pagar. Diz que o povo do interior não recebeu nada de ninguém, só de Deus que começou a chover. 

Sobre as cestas básicas tem que comprar e fazer a entrega para as pessoas do interior. Sobre o 

plantio de aveia, estamos quase no inverno e não foi feito nem o levantamento para o pequeno 

produtor. Sobre o projeto, na terça que passou, falou inúmeros nomes e hoje lembrou do grande 

cidadão que batalhou pela emancipação, senhor Amândio Alcântara, que poderia levar o nome de 

uma rua. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder 

de Bancada PMDB: Deixa votos de pesar ao colega Rodolfo, pelo falecimento de sua mãe. Diz que 

esteve presente no velório, onde o colega estava muito abatido. Deixa pesar pela câmara e 
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principalmente pela comunidade do Carovi, onde é diretor da escola. Ouviu atentamente o colega 

Antonio e diz que até foi excessivo nas cobranças e volta a cobra, pois não viu nada de concreto. Diz 

que cinquenta mil reais já está conta da prefeitura, se não se engana mais de vinte dias.  Diz que o 

que foi feito com o dinheiro é a grande questão. Só vê alguns secretários e até o próprio prefeito ir na 

rádio e dizer que vão fazer isso com relação a seca, e na outra semana dizer que vão fazer isso. Diz 

que dessa forma não sai as redes de água, não sai o milho,  e como muito bem o Antonio disse, não 

saiu nada por parte do Executivo e nem por parte do estado. Diz que o único benefício que o 

agricultor teve hoje, com raras exceções, foi a chuva que apagou a seca. Não quer denegrir o 

Executivo, mas está igual  a história do pato: que o pato nada, o pato voa e o pato corre. Só que o 

pato nada pouco, corre mal e voa menos, ainda. Diz que não tem um ponto fixo, um projeto concreto 

de quando e como vai ser feito. Pergunta cadê as metas? Diz que só vê a propaganda em cima da 

hora, tipo pra tapar fogo. Diz que não é assim, e que tem que ter projeto, meta e resultado.  Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: O vereador fez 

uso de seu tempo de liderança, junto com o tempo de cinco minutos.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Dá uma ideia ao vereador Antônio de colocar o nome do parque de 

eventos da feira: Parque de Eventos Amândio de Alcântara. Fica aqui a sugestão e vai trabalhar em 

cima disso. Recebeu ligação da Marilei Kepler, pedindo que façam a casa dela lá no Carovi, o quanto 

antes, pois mandaram desmanchar a casa, ela desmanchou e está morando de favor e não 

começaram. Diz que os munícipes que chegam a prefeitura veem aquela máquina lá na frente. Diz 

que é pra fazer redes de água. Diz que a máquina abre os valos, bota os canos, tapa, faz sucesso. 

Diz que a partir dali teremos água, bem logo, em todas as comunidades. Diz que se bem que o 

prefeito falou no programa de rádio do Serginho, sessenta dias atrás que em trinta dias nenhuma 

localidade estaria mais sem água, e já faz setenta dias que ele disse isso. Diz ao Serginho que 

amanhã tem programa, destinado a ser no Carovi, não sabe se vai mudar, o da Verdes Pampas. 

Estava reunido com as mulheres e o prefeito prometeu de por projeto, ver a viabilidade jurídica, pra 

bacia leiteira, auxiliando os problemas com ração. Diz que a prefeitura compraria a ração, dali a 

quatro meses os produtores começariam pagar dependendo da produção de cada. Pergunta a dona 

Ana Maria que a resposta seria ontem se poderia? Diz que foi ligado e não deu resposta nenhuma. 

Diz que o prefeito fala as coisas e não assume. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida o 1º secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria 

em pauta: CONVITE, da câmara de vereadores de Santa Maria para o IV Encontro das Mulheres 

Políticas da Região Centro, a realizar-se às 14 horas do dia 14 de março de 2012, no Plenário. 

INDICAÇÃO 009/2012, do vereador Jairo Charão, ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 010/2012, do 

vereador Jairo Charão, ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 011/2012, do vereador Diego Nascimento, 

ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 012/2012, do vereador Diego Nascimento, ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 013/2012, do vereador Antonio Jardim, ao prefeito municipal. OFÍCIO CIRCULAR 
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004/2012, do TCE-RS, solicitando que os decretos legislativos relativos a apreciação das Contas 

anuais do Executivo sejam remetidos ao TCE-RS no prazo de até trinta dias após o respectivo 

julgamento. EMENDA 01 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 001/2012, que altera o art. 117 

da Lei Complementar 002/2009, de 31 de dezembro de 2009. Após o senhor presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 002/2012, do Poder 

Executivo, que “Dispõe sobre a concessão de habite-se e pagamento de taxas atinentes no 

Município de Capão do Cipó e dá outras providências”, aprovado por 05 (cinco) votos a favor 

e 02 (dois) votos contra, após debates entre os vereadores. PROJETO DE LEI 008/2012, do 

Poder executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no 

orçamento do exercício de 2012”, aprovado por unanimidade. PARECER DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, sobre Projeto de Lei 0001/2012, do vereador Jairo Charão, reprovado 

por 04 (quatro) votos contra e 03 (três) votos a favor, após debates entre os vereadores. PARECER 

DA COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS, sobre Projeto de Lei 0001/2012, do vereador 

Jairo Charão, aprovado por 04 (quatro) votos a favor e 03 (três) votos contra, após debates entre os 

vereadores. PROJETO DE LEI 001/2012, do vereador Jairo Charão, que “Denomina Rua da cidade 

de Capão do Cipó de Rua Governador Leonel Brizola”, aprovado por 04 (quatro) votos a favor e 03 

(três) votos contra, após debates entre os vereadores.  Após o senhor presidente informa aos 

munícipes que o Cartório Eleitoral estará na câmara de vereadores nos dias 15 e 16 de março, das 

13:00 às 17:30 horas, para fazer alistamento, revisão ou transferência de domicílio eleitoral. Estes 

serão os últimos atendimentos na sede deste município antes das eleições. Aqueles eleitores que 

necessitam de atendimento e não comparecerem neste dia deverão se dirigir ao Cartório Eleitoral em 

Santiago até 9 de maio.Documentos Necessários: Carteira de Identidade, CPF, Título Eleitoral e 

comprovante de domicilio que demonstre seu vínculo profissional ou patrimonial com o município, 

sendo a data do comprovante compreendido entre abril e dezembro de 2011.  Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 20/03/2012,  no mesmo horário e 

local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos 

da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e 

aprovada será devidamente assinada pelo senhor presidente e o 1º secretário da Mesa. Capão do 

Cipó, 13 de março de 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

  


